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A CONVERSA QUE FEZ NASCER ESTE LIVRO

  
João: Tia, é verdade que Jesus se deixou beijar por uma prosti- 

tuta?
Maria: Por que você pergunta isso, menino?
João: A professora falou na aula de catecismo. Muitos meninos 

deram risada.
Maria: É verdade, sim. Está na Bíblia.
João: Na Bíblia, tia?
Maria: Sim, na Bíblia.
João: Não é possível!
Maria: Não é possível, por quê? 
João: Porque na Bíblia não tem dessas coisas.
Maria: Então vale a pena você ler um pouco mais a Bíblia, viu, 

menino! Sobretudo Lucas.
João: E por que Lucas?
Maria: É Lucas que conta isto no Evangelho dele. E ele conta mui-

tas outras coisas importantes.
João: O que mais Lucas conta sobre Jesus? A senhora se lembra 

de alguma coisa?
Maria: Você já ouviu falar do Filho Pródigo?
João: Sim. Muitas vezes.
Maria: Foi Lucas quem lembrou. Já ouviu falar do Bom Samari- 

tano?
João: Muitas vezes.
Maria: Também de Lucas. Olha, é Lucas quem fala da visita do 

anjo a Nossa Senhora e da visita de Nossa Senhora a Isabel. 
Ele fala do nascimento de Jesus, de Jesus aos 12 anos no 



Templo, de Jesus suando sangue no Horto. Estas e muitas 
outras coisas Lucas conta para nós.

João: Então, tia, vale a pena alguém escrever algo sobre Lucas 
para a gente conhecer melhor a mensagem dele sobre Je-
sus. A senhora não acha?

Maria: Você não é o primeiro que fala isto. Muita gente tem o 
mesmo desejo. Ainda mais porque no ano que vem o Evan-
gelho do ano vai ser Lucas. Vou falar no nosso grupo bíbli-
co. Lá participa gente que pode escrever sobre Lucas. 

Maria conversou no grupo dela e conseguiu resultado. Tempos depois, ela 
disse no grupo:

Maria: Gente, o que posso dizer para vocês é isto: foi a conver-
sa com meu sobrinho que fez nascer este livrinho sobre 
Lucas. 



1ª PARTE

O LIVRO

Autor e destinatários, motivo e divisão

1. Quem era Lucas e para quem escreveu o seu Evangelho?

O terceiro Evangelho e os Atos dos Apóstolos são do mesmo 
autor. São dois volumes de uma única obra, ambos escritos com 
o mesmo objetivo para o mesmo Teófilo (Lc 1,3; At 1,1). Os dois 
volumes carecem de assinatura. Mas, desde o início, a Tradição das 
Igrejas os atribui a Lucas. Quem era Lucas? 

Lucas era companheiro de viagem de Paulo. Foi durante a se-
gunda viagem missionária que ele se juntou ao grupo de Paulo e 
começou a acompanhá-lo (At 16,10). Durante aquela viagem, na 
hora de Paulo embarcar para a Europa, o texto dos Atos dos Após-
tolos, de repente, passa da terceira pessoa do plural (eles) para a 
primeira pessoa do plural (nós), e passa a ser o relato de alguém que 
estava participando da viagem. Diz o texto: “Então eles atravessa-
ram a Mísia e desceram para Trôade. Durante a noite, Paulo teve uma 
visão: na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: 
‘Venha à Macedônia e ajude-nos!’. Depois dessa visão, procuramos 
imediatamente partir para a Macedônia, pois estávamos convencidos 
de que Deus acabava de nos chamar para anunciar aí a Boa Notícia. 
Embarcamos em Trôade” (At 16,8-11). Daqui para a frente até o 
fim da viagem, Lucas começa a fazer parte da equipe de Paulo. 
Ele é o “querido médico Lucas”, mencionado na Carta de Paulo aos 
Colossenses (Cl 4,14). Lucas está com Paulo, quando este escreve a 
Carta para Filêmon (Fm 1,24). Pouco antes de morrer, ao escrever 
a segunda carta para Timóteo, Paulo diz: Somente Lucas está comigo 
(2Tm 4,11). Era um companheiro fiel, até a hora da morte.



A tradição informa que Lucas nasceu em Antioquia, uma 
grande cidade no litoral do mar Mediterrâneo, mais ou menos uns 
500 km ao norte de Jerusalém. Lucas era um pagão convertido. 
Antes de entrar na comunidade cristã, ele fazia parte do grupo 
que ele mesmo chama de tementes a Deus (At 10,2.22; 13,16.26) 
ou adoradores de Deus (At 16,14; 17,4.17). Eram pagãos que se 
sentiam atraídos pelas Escrituras do povo judeu, pela seriedade da 
moral e da religião que elas comunicavam e pela promessa de sal-
vação feita por Deus a Abraão que elas anunciavam. Nos sábados, 
eles enchiam as sinagogas. Gostavam de ouvir as leituras da Lei e 
dos Profetas. Lucas deve ter sido um destes tementes a Deus. Ele 
deve ter estudado muito a Sagrada Escritura, pois pelo seu Evange-
lho e pelos Atos dos Apóstolos, a gente percebe que ele tinha um 
vasto conhecimento da Sagrada Escritura. 

Mesmo assim, apesar da grande admiração pelas Escrituras, os 
pagãos tementes a Deus não aderiam plenamente à religião dos ju-
deus. O impedimento era a obrigação da circuncisão e a observância 
das muitas normas da pureza legal. Foi a pregação de Paulo que, nes-
te ponto, trouxe para eles a boa notícia: o acesso à salvação que vem 
de Deus não se faz através da circuncisão e da observância das leis da 
pureza, mas sim através da fé em Jesus Cristo que morreu e ressus-
citou por nós. Aí, a porta se abriu e muitos “tementes a Deus” aderi-
ram à Boa-Nova de Deus que Jesus nos trouxe. Lucas era um deles. 
Tornou-se um cristão fervoroso. A partir dos anos 70, este grupo dos 
pagãos convertidos era cada vez mais numeroso nas comunidades 
cristãs das grandes cidades do Império Romano. É para eles que Lu-
cas, nos anos 80, escreve o seu Evangelho e os Atos dos Apóstolos. 

2. O que levou Lucas a escrever o seu Evangelho? 

Bem no início, o Evangelho era anunciado somente aos judeus. 
O anúncio aos pagãos se deu aos poucos. Começou em Antioquia 
por um grupo de judeus cristãos que tinham fugido de Jerusalém 
por causa da perseguição. Eles chegaram a Antioquia e, com toda 
a naturalidade, começaram a anunciar a Boa-Nova não só aos ju-
deus, mas também aos pagãos “tementes a Deus” (At 11,20-21). 
Esta abertura foi aprovada por Pedro (At 10,44-48; 11,15-17), foi 



continuada por Paulo e, no fim, foi confirmada pelo Concílio de 
Jerusalém (At 15,7-29). 

Porém, mesmo aprovada, a abertura para os pagãos conti-
nuava sendo uma fonte de tensões (cf. At 15,1-2.5; Gl 2,11-14). 
Alguns cristãos do judaísmo diziam aos do paganismo: “Se vocês 
não forem circuncidados, como ordena a Lei de Moisés, vocês não 
poderão salvar-se” (At 15,1; cf. Gl 2,12). Essa discussão foi causa 
de muita confusão nas comunidades (Gl 1,6-12; At 15,1-2). Até 
Pedro deixou-se envolver e “começou a evitar os pagãos e já não se 
misturava com eles” (Gl 2,12). Por isso, muitos cristãos do paganis-
mo se perguntavam: “Será que o ensinamento que nós recebemos 
é sólido mesmo?”. Este problema levou Lucas a escrever o seu 
Evangelho “para que vocês possam verificar a solidez dos ensina-
mentos recebidos” (Lc 1,4). 

Além disso, a entrada de um número cada vez maior de pa-
gãos criou o problema da tensão entre ricos e pobres. No início, 
nos anos 50 d.C., a maior parte dos cristãos era da camada dos po-
bres e escravos. Paulo até escreve para a comunidade de Corinto: 
“Irmãos, vocês que receberam o chamado de Deus, vejam bem quem 
são vocês: entre vocês não há muitos intelectuais, nem muitos pode-
rosos, nem muitos de alta sociedade” (1Cor 1,26). Pouco a pouco, 
porém, foram entrando também pessoas de classes mais ricas e, de 
repente, os cristãos se davam conta de que entre eles começava a 
existir o mesmo conflito social entre ricos e pobres que marcava 
o Império Romano, causando os mesmos problemas e a mesma 
confusão (cf. Tg 2,1-9; 1Cor 11,20-21.26; Ap 3,17). 

Este é o outro motivo que levou Lucas a escrever o seu Evan-
gelho. E também neste ponto o recado dele é claro e radical. Ele faz 
saber aos ricos que não é possível manter a ideologia do império e 
continuar a ser cristão. “Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro” 
(Lc 16,13). Com vigor profético Lucas lembra as frases mais duras 
de Jesus neste ponto: “Felizes de vocês, os pobres, porque o Reino de 
Deus lhes pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão 
saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Mas ai 
de vocês, os ricos, porque já têm a sua consolação! Ai de vocês, que ago-
ra têm fartura, porque vão passar fome! Ai de vocês, que agora riem, 
porque vão ficar aflitos e irão chorar!” (Lc 6,20-21.24-25). 



3. Divisão do Evangelho de Lucas

O Evangelho de Lucas é grande. Tem 24 capítulos. A divisão 
em seis blocos ajuda a captar melhor a mensagem e o jeito próprio 
de Lucas em apresentar a Boa-Nova de Deus de tal maneira que 
todos, tanto pagãos como judeus, tanto ricos como pobres, pudes-
sem superar suas divergências e divisões, e crescer em amizade: 

Prólogo: Lucas 1,1-4:  Anunciar quem é Jesus para nós 
 Verificar a solidez dos ensinamentos
1º Bloco. Lucas 1,5-2,52:  Nascimento e infância de João e de Jesus
 Vindo do AT, indo em direção ao Novo, que 

já vem chegando 
2º Bloco. Lucas 3,1-4,44:  Passando de João para Jesus 
 Saindo do Antigo, entrando no Novo Testa-

mento
3º Bloco. Lucas 5,1-9,50:  Ao redor de Jesus vai se formando uma 

nova comunidade
 O novo abre o caminho e a transformação 

vai acontecendo
4º Bloco. Lucas 9,51-19,28: A longa viagem desde a Galileia até Jeru-

salém
 A difícil passagem do Antigo para o Novo 

Testamento
5º Bloco. Lucas 19,29-21,38: A última semana de Jesus em Jerusalém
 O confronto final: o grito do povo incomoda 

o poder
6º Bloco. Lucas 22,1-24,53:  Paixão, morte e ressurreição de Jesus
 O doloroso nascimento da vida nova



2ª PARTE

O CONTEÚDO

PRÓLOGO
Lucas 1,1-4

1Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se 
passaram entre nós. 2Elas começaram do que nos foi transmitido por aqueles 
que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. 
3Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde 
o princípio, também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, 
excelentíssimo Teófilo. 4Desse modo, você poderá verificar a solidez dos ensina-
mentos que recebeu (Lc 1,1-4). 

Anunciar quem é Jesus para nós

Verificar a solidez dos ensinamentos

Lucas inicia o seu Evangelho dizendo que muitos já tentaram 
escrever sobre Jesus e que, por isso, ele também resolveu escrever 
(Lc 1,1). E a gente logo pergunta: “Se já havia tantos escritos sobre 
Jesus, por que ele precisava escrever mais um?”. 

Aqui está o nó da questão. Havia muitas tendências e grupos: 
“Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Eu sou de 
Cristo” (1Cor 1,12). Havia muita confusão. “Há pessoas que estão 
semeando confusão entre vocês e querem deturpar o Evangelho 
de Cristo” (Gl 1,7). Cada um apresentava as coisas que Jesus fez e 
ensinou conforme o seu próprio gosto (cf. Gl 1,6-10). Havia gente 
que anunciava um Evangelho diferente daquele que Paulo tinha 
anunciado. Paulo chega a dizer na carta aos Gálatas: “Maldito seja 
quem anuncia um Evangelho diferente daquele que vocês rece-
beram” (Gl 1,8-9). Lucas vivia no meio dessa confusão. Ele era 



um pagão convertido. O Apóstolo Paulo, seu grande amigo, tinha 
sido criticado por ter acolhido pagãos convertidos nas comunida-
des sem exigir deles a circuncisão nem a observância das leis da 
pureza legal. Alguns judeus achavam que isso não era correto, e 
diziam que todos deviam ser circuncidados para poder ser salvos 
(At 15,1), e que a abertura para os pagãos, propagada por Paulo, 
não vinha de Jesus, mas era uma “invenção humana” (cf. Gl 1,11).

Por tudo isto, Lucas resolveu escrever, ele também, para tra-
zer uma luz. E ele o fez com muito critério e pesquisa. Consultou 
pessoas que, “desde o princípio, foram testemunhas oculares e minis-
tros da palavra” (Lc 1,2), e fez “um estudo cuidadoso de tudo que 
aconteceu desde o princípio” (Lc 1,3). Escreveu para mostrar que o 
ensinamento de Paulo é sólido e que a abertura para os pagãos é 
o rumo certo. Foi o próprio Jesus quem o iniciou. Como já disse-
mos, a preocupação de Lucas é uma só: ajudar as comunidades a 
superar estas dificuldades, crescer em fraternidade e, assim, revelar 
melhor a Boa-Nova de Deus que Jesus nos trouxe.

“Excelentíssimo Teófilo”

Quem era o “excelentíssimo Teófilo”, a quem Lucas dedica 
seus dois livros? Alguns acham que Teófilo foi a pessoa que ajudou 
Lucas com dinheiro para ele poder escrever e editar o seu livro. 
Naquele tempo não havia gráficas nem editoras. Os livros eram 
escritos a mão. Para alguém poder escrever e editar um livro, preci-
sava de muito dinheiro para comprar papel (papiro) e tinta e para 
contratar copistas que soubessem escrever. Teófilo teria sido uma 
pessoa de posse que contribuiu com dinheiro para que Lucas pu-
desse escrever e editar o seu livro. É possível. Mas o mais provável 
é que Teófilo seja o nome para designar todos os destinatários do 
livro de Lucas. O nome Teófilo significa amigo de Deus. Muito pro-
vavelmente, Lucas não se refere a uma pessoa determinada, mas 
sim aos cristãos convertidos do paganismo, aos tementes a Deus, 
todos eles pessoas muito amadas de Deus, amigos de Deus. Nós 
também somos os destinatários do Evangelho de Lucas, pois somos 
e queremos ser Teófilos, amigos de Deus. Lucas escreve para que 
possamos crescer em amizade



1º BLOCO

Lucas 1,5-2,52

Nascimento e infância de João e de Jesus

Vindo do Antigo Testamento, indo em direção 
ao Novo que já vem chegando 

Nestes dois primeiros capítulos, Lucas imita o estilo do Anti-
go Testamento. É como se os dois capítulos fossem os últimos do 
Antigo e os primeiros do Novo Testamento. Lendo e meditando 
estes capítulos, saímos do Antigo Testamento e vamos entrando no 
Novo. Fazemos a transição.

Lucas quer mostrar a Teófilo que as profecias estão se reali-
zando em Jesus. Esse é o tema dos cânticos de Maria (Lc 1,46-55) 
e de Zacarias (Lc 1,68-79). Ambos proclamam a bondade de Deus 
que veio realizar suas promessas. Maria diz: “Deus socorre Israel, 
seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme promete-
ra a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para 
sempre!” (Lc 1,54-55). Zacarias diz: “Deus fez aparecer a força 
de salvação na casa de Davi, seu servo, conforme tinha anunciado 
desde outrora pela boca dos seus santos profetas” (Lc 1,69-70). O 
plano de Deus está se realizando, conforme foi anunciado aos pais 
pelos profetas.

* Duas crianças: João e Jesus 

Neste 1º Bloco, tudo gira em torno de duas crianças: João e 
Jesus. Lucas descreve o anúncio do nascimento dos dois, tanto de 
João (Lc 1,5-25) como de Jesus (Lc 1,26-38), e conta como foi o 
nascimento de ambos: de João (Lc 1,57-80) e de Jesus (Lc 2,1-20). 
Os dois capítulos fazem sentir o perfume do Evangelho de Lucas. 
Do começo ao fim, o ambiente é de ternura e de louvor. Todos 
eles louvam, rezam e cantam: Zacarias (Lc 1,8.13.68-79), Isabel 
(Lc 1,25), Maria (Lc 1,46-55), os pastores (Lc 2,10), os anjos (Lc 
2,14), Simeão (Lc 2,25), Ana, a profetisa (Lc 2,37), todos e todas! 
Lucas faz a gente sentir que, finalmente, após séculos de espera, a 



misericórdia de Deus se manifestou e, em Jesus, estão se cumprin-
do as promessas feitas aos pais no passado. E Deus as cumpriu em 
favor dos “humildes” e “famintos” (Lc 1,52-53). Estes souberam 
esperar pela sua vinda e descobrir a sua chegada. Vindo do Antigo 
Testamento, todos estão caminhando em direção ao Novo que já 
anuncia a sua chegada.

* A profecia se realiza 

As histórias narradas nestes dois capítulos estão cheias de alu-
sões ao Antigo Testamento. Por exemplo, João Batista é como o 
profeta Elias (Lc 1,17). Jesus é o Filho do Altíssimo que recebe 
o trono de Davi (Lc 1,32). O cântico de Maria (Lc 1,46-55) se 
parece com o Cântico de Ana, a mãe de Samuel (1Sm 2,1-10), e 
assim por diante. A Bíblia de Jerusalém mostra como os três cân-
ticos de Maria (Lc 1,46-55), de Zacarias (Lc 1,68-79) e do velho 
Simeão (Lc 2,29-32), juntos, têm mais de trinta alusões ao Antigo 
Testamento. É para não deixar nenhuma dúvida: a história está 
mostrando e anunciando que Jesus é o Messias que está vindo para 
realizar as profecias do Antigo Testamento. Olhando assim a his-
tória, os pagãos tementes a Deus recebem a certeza: quem aceita 
Jesus como Salvador está obedecendo ao plano de Deus anunciado 
pelos profetas.

Quando se diz que em Jesus se realizam as promessas e pro-
fecias, isso diz respeito não só às promessas dos profetas judeus do 
Antigo Testamento, mas também a todas as promessas que exis-
tem em todos os povos e em todas as pessoas. Jesus é a resposta 
de Deus às aspirações mais profundas do coração humano. Esta é 
a grande Boa Notícia de Deus que o povo descobre olhando no 
espelho destas histórias tão simples e tão humanas do nascimento 
de Jesus que Lucas conta para nós no seu Evangelho. 



2º BLOCO

Lucas 3,1-4,44

De João Batista para Jesus

Saindo do Antigo, entrando no Novo Testamento

* Saindo do Antigo Testamento 

Neste 2º Bloco, tudo gira em torno da pregação e da proposta 
dos dois grandes mensageiros: João (Lc 3,1-20) e Jesus (Lc 3,4.14-
21). Os dois dizem com clareza a que vieram. E já desde o início 
eles correm perigo: João é preso por Herodes (Lc 3,20) e Jesus é 
ameaçado de morte pelo povo de Nazaré (Lc 4,28-30). Nos dois 
também já transparece a força da ação do Espírito Santo (Lc 3,16; 
3,22; 4,1; 4,14; 4,18). 

Lucas mostra como o AT vai terminando, cedendo o lugar ao 
Novo. João é o último grande profeta do AT que aponta o Novo 
chegando em Jesus (Lc 3,15-17). Ele descreve a porta pela qual as 
pessoas poderão entrar no Novo. A porta é a partilha e a prática 
da justiça. João dizia: “Quem tiver duas túnicas, dê uma ao que 
não tem. E quem tiver comida, faça a mesma coisa” (Lc 3,11). 
Aos cobradores de impostos ele dizia: “Não cobrem nada além da 
taxa estabelecida” (Lc 3,13). Aos soldados dizia: “Não maltratem 
ninguém; não façam acusações falsas, e fiquem contentes com o 
salário de vocês” (Lc 3,14). Quem fizer tudo isto, mesmo sem o sa-
ber, já está entrando pela porta que dá acesso ao Novo Testamento.

* João: o último profeta do Antigo Testamento

Lucas dá uma atenção muito grande a João Batista. É que, 
na época em que ele escreve, em torno dos anos 80, havia muita 
discussão acerca da missão de João Batista. Por exemplo, na comu-
nidade de Éfeso ainda havia pessoas que não conheciam o batismo 
de Jesus, nem tinham ouvido falar do dom do Espírito Santo. Só 
conheciam o batismo de João (At 19,1-7). Sinal de que João con-



tinuava tendo uma grande autoridade. Muitos o consideravam o 
Messias. 

Neste 2º Bloco, Lucas traz uma luz para ajudar as comunida-
des no discernimento. Ele deixa bem claro que João não é o Mes-
sias e traz as palavras do próprio João que dizia a todos: “Eu batizo 
vocês com água. Mas vai chegar alguém mais forte do que eu. E 
eu não sou digno nem sequer de desamarrar a correia das sandálias 
dele. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo” 
(Lc 3,16). 

* O Novo chegando

Neste 2º Bloco, Lucas acentua três aspectos do Novo que es-
tavam aparecendo em Jesus: 

1) Jesus é o novo começo do povo de Deus. O antigo povo foi 
tentado três vezes e caiu. Jesus sofreu as mesmas tentações e ven-
ceu: tentação do pão na hora da fome (Lc 4,3-4; cf. Ex 16,2-8; Dt 
3); tentação do poder ao ver a grandeza do mundo (Lc 4,5-7; Dt 
6,13); tentação da popularidade precipitando-se do pináculo do 
Templo sem morrer nem receber alguma ferida (Lc 4,9-12; Dt 
6,13). Foi tentado e venceu pela força do Espírito (Lc 4,1). Jesus 
é o novo começo!

2) Jesus ultrapassa a raça de Abraão. A genealogia de Jesus 
(Lc 3,23-38) não vai só até Abraão, o patriarca do povo judeu, mas 
ultrapassa Abraão (Lc 3,34) e vai até Adão (Lc 3,38). Em Jesus, o 
plano de Deus ultrapassa a descendência do povo judeu e se abre 
para a humanidade toda. A mensagem de Jesus vai além dos limi-
tes da raça (Lc 4,26-27). 

3) Jesus manifesta o dom prometido do Espírito Santo. O dom 
do Espírito Santo, prometido no Antigo Testamento, está presente 
em tudo o que Jesus diz e faz, desde o batismo (Lc 3,21-22), até 
a hora da sua morte, quando entrega o Espírito ao Pai (Lc 23,46). 
Eis as vezes em que a ação do Espírito Santo aparece ligada a Jesus:

1. “O Espírito virá sobre ti” (Lc 1,35).
2. “Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador” (Lc 1,47).
3. “Batizará no Espírito Santo” (Lc 3,16).



4. “O Espírito desce sobre Jesus na hora do batismo” (Lc 3,22).
5. “Repleto do Espírito, Jesus volta do Jordão” (Lc 4,1).
6. “Jesus é conduzido pelo Espírito através do deserto”
 (Lc 4,1).
7. “Volta para Galileia com a força do Espírito” (Lc 4,14).
8. “O Espírito do Senhor está sobre mim” (Lc 4,18).
9. “Jesus se alegrou no Espírito” (Lc 10,21).

10. “O Pai dará o Espírito Santo aos que o pedirem” (Lc 11,13).
11. “Blasfemar contra o Espírito não será perdoado” (Lc 12,10).
12. “O Espírito Santo vos ensinará o que dizer” (Lc 12,12).
13. “Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23,46).
14. “Enviarei aquele que meu Pai prometeu” (Lc 24,49).
15. “Movido pelo Espírito Santo, Jesus deu instruções aos após-

tolos” (At 1,2).
16. “Manda esperar a realização da promessa do Pai, que é o 

dom do Espírito” (At 1,4).
17. “O Espírito Santo descerá sobre vocês para serem minhas 

testemunhas” (At 1,8).

Ao longo do 2º Bloco, apareceu a semente da novidade, tra-
zida por Jesus. Nos próximos blocos, esta semente irá crescendo, 
provocando conflitos com o Antigo, que vai se fechando. 



3º BLOCO

Lucas 5,1-9,50

Ao redor de Jesus vai se formando uma nova comunidade

O novo abre o caminho, e a transformação vai acontecendo

* O Novo se abre e vai revelando a novidade da missão de Jesus

No 2º Bloco, Jesus atuava sozinho, realizando as promessas 
do Antigo Testamento. Agora, no 3º Bloco, a semente do Novo 
vai se abrindo e aos olhos de todos aparece quem é Jesus e qual a 
sua missão. Ele chama outras pessoas para segui-lo: chama Pedro, 
Tiago e João (Lc 5,1-11), chama Levi (Lc 5,27-31), escolhe os 
doze (Lc 6,12-15). Pouco a pouco, estas e outras pessoas, homens 
e mulheres (Lc 8,1-3), vão sendo envolvidas na missão, chamadas 
a ir na frente de Jesus para anunciar a Boa-Nova do Reino ao povo 
(Lc 9,1-6). 

No 2º Bloco, já dava para ver as diferenças entre o Antigo e o 
Novo. Já aparecia a universalidade da missão de Jesus. Agora, no 
3º Bloco, esta semente desabrocha e aparece com clareza toda a 
novidade da mensagem de Jesus. Ao redor dele forma-se uma nova 
comunidade de homens e mulheres. 

* Jesus acolhe os marginalizados (Lc 5,12-16), 
* perdoa os pecados (Lc 5,20), 
* critica a hipocrisia (Lc 5,27-32), 
* diz que o Evangelho não cabe nos esquemas antigos 
 (Lc 5,33-39), 
* transgride normas que não têm nada a ver com a vida 
 (Lc 6,1-5), 
* afirma que ele veio para salvar e fazer o bem (Lc 6,6-11), 
* constitui o grupo dos doze (Lc 6,12-15), 
* proclama a nova Lei de Deus (Lc 6,20-49), 
* ultrapassa o povo judeu e acolhe um romano (Lc 7,1-10), 
* ressuscita os mortos (Lc 11-17), 
* ultrapassa o tradicional (Lc 7,18-30), 


